
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2017 Rektora PWSZ                      
w Koninie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia 
wzoru programu kształcenia i sylabusa 

 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE 

 
WYDZIAŁ ………………………….. 

 
Instytut/Katedra ………………………….. 

 
Kierunek: ………………………… 

 
 
 
                             
     

 
 
 
 
 

SYLABUS 
 
 
 

 
Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim 

…………………………………… 

 

Kod przedmiotu 

…………………… (np. Z_RF_2017_2018) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorzy sylabusa: 
………………………… - koordynator przedmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) 
………………………… (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) 

………………………… (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) 

Data opracowania: ………………………… (dd-mm-rrrr) 
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1. Podstawowe informacje 
 

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia Praktyczny 

Forma studiów ………………………… (stacjonarne lub niestacjonarne) 

Rok studiów ………………………… (I, II, III, IV) 

Semestr ………………………… (I, II, …, VI, VII) 

Moduł kształcenia …………… (ogólny/podstawowy/kierunkowy/specjalnościowy) 

Forma zajęć ……………………..… (wykłady/zajęcia praktyczne/konsultacje i e-learning) 

Wymiar godzinowy ………………………… (z podziałem na formy zajęć) 

Liczba punktów ECTS ……………………..… 

Język wykładowy ………………………… (polski, angielski lub inny – jaki?) 

Forma zaliczenia ………………………… (zaliczenie z oceną lub egzamin) 

Rok akademicki ……………………..… 

 
2. Cele kształcenia 
 

C01 ……………………….………………………. 
C02 ……………………….………………………. 

C0n ……………………….………………………. 

 
3. Wymagania wstępne 
 

Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: 

• ………………………………………………..…………. 

• ………………………………………………..…………. 

• ………………………………………………..…………. 

 
4. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 
P – przedmiotowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U –  kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 
K_…… – efekty kształcenia dla kierunku studiów ……………….. 
…… – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk ……………….. dla studiów 
pierwszego stopnia 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 

Tabela odniesień przedmiotowych efektów kształcenia do efektów  
kierunkowych i obszarowych 
 

Symbol 
Efekty kształcenia dla przedmiotu ……………………………. 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie  

do efektów 

kształcenia  

dla kierunku 

studiów 

……………………… 

Odniesienie  

do efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie nauk 

……………………… 

P_W01 ……………………… ……………………… ……………………… 

P_W0n ……………………… ……………………… ……………………… 

P_U01 ……………………… ……………………… ……………………… 

P_U0n ……………………… ……………………… ……………………… 

P_K01 ……………………… ……………………… ……………………… 

P_K0n ……………………… ……………………… ……………………… 
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5. Treści kształcenia 
 

WYKŁADY 
liczba godzin 

SS/SN 

WYK01 ……………………….………………………. ……… 

WYK02 ……………………….………………………. ……… 

WYK0n ……………………….………………………. ……… 

Ogółem ……… 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
liczba godzin 

SS/SN 

ZP01 ……………………….………………………. ……… 

ZP02 ……………………….………………………. ……… 

ZP0n ……………………….………………………. ……… 

Ogółem ……… 

KONSULTACJE I E-LEARNING 
liczba godzin 

SS/SN 

@ ……………………….………………………. (nazwa przedmiotu) ……… 

Ogółem ……… 

 
6. Metody kształcenia 
 

MK01 ……………………….………………………. 

MK02 ……………………….………………………. 
MK0n ……………………….………………………. 

 
7. Metody oceny (ocena formująca, ocena podsumowująca) 
 

OF01 ……………………….………………………. 
OF02 ……………………….………………………. 

OF0n ……………………….………………………. 

OP01 ……………………….………………………. 
OP02 ……………………….………………………. 

OP0n ……………………….………………………. 

 
8. Obciążenie pracą studenta liczba godzin 

Kontakt z nauczycielem ……… 

Praca własna studenta, w tym: ……… 

• ………………………………………………..…………. ……… 

• ………………………………………………..…………. ……… 

• ………………………………………………..…………. ……… 

• ………………………………………………..…………. ……… 

Łączne obciążenie pracą studenta ……… 

 
9. Liczba punktów ECTS 
 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje za: 

• udział w zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów 

(kontakt z nauczycielem) 

 

……… 

• pracę własną ……… 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu ……… 

 
10. Literatura podstawowa 
 

• ………………………………………………..…………. 

• ………………………………………………..…………. 

• ………………………………………………..…………. 
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11. Literatura uzupełniająca 
 

• ………………………………………………..…………. 

• ………………………………………………..…………. 

• ………………………………………………..…………. 

 
12. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 
 

Efekty kształcenia 

dla przedmiotu 

Cele  

kształcenia (C) 

Treści kształcenia 

(WYK, ZP) 

Metody  

kształcenia (MK) 

Metody oceny 

(OF, OP) 

P_W01 ……… ……… ……… ……… 

P_W0n ……… ……… ……… ……… 

P_U01 ……… ……… ……… ……… 

P_U0n ……… ……… ……… ……… 

P_K01 ……… ……… ……… ……… 

P_K0n ……… ……… ……… ……… 

 
13. Kryteria oceny 
 

Efekty kształcenia 

dla przedmiotu 
Ocena 2,0 Ocena 3,0 Ocena 4,0 Ocena 5,0 

P_W01 ……… ……… ……… ……… 

P_W0n ……… ……… ……… ……… 

P_U01 ……… ……… ……… ……… 

P_U0n ……… ……… ……… ……… 

P_K01 ……… ……… ……… ……… 

P_K0n ……… ……… ……… ……… 

 
14. Prowadzący przedmiot 
 

tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko adres e-mail 

………………………………………………..…………. …………………….. 

………………………………………………..…………. …………………….. 

 
15. Inne uwagi, wyjaśnienia i uzasadnienia 
 

……………………….………………………. 

 

 
 


